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 סקירת מחירי מתכות 
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שירותים  -קבוצת פריקו 

 פיננסיים לעסקים בינלאומיים
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 טבלת מחירים

 טבלת מלאים

  חודשים בורסת  3מחירים לLME  

 המחירים במונחי דולר לטון  

 שערי דלקים ומטבעות נבחרים

 Bloombergמקור: 

  צור קשר לפרטים נוספים: 

  

 BID ASK מחיר אחרון
שיעור שינוי 

 שבוע
שיעור שינוי 

 חודשי
שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 

מתחילת 
2102 

alum prim 1777 1780 1782 0.97% 2.24% -7.69% -3.74% 

alum alloy 1345 1300 1390 -3.58% 8.03% -4.27% -4.61% 

copper 6174.5 6160 6163 0.30% 5.91% 3.43% 3.51% 

lead 1926 1926 1927.5 -0.57% -1.41% -2.38% -4.70% 

nickel 13870 13870 13880 0.14% -6.57% 28.01% 29.75% 

tin 17295 17125 17155 0.03% 7.69% -9.97% -11.19% 

zinc 2308 2321.5 2325.5 3.78% -1.85% -4.71% -3.75% 

lme steel rebar 446 444 450 0.34% 5.44% -5.11% -4.55% 

cobalt 32292.5 32000 32500 -5.83% -9.09% -43.35% -41.29% 

  
מחיר 

 אחרון
BID ASK 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי 

 2102מתחילת 

brent crude 66.08 66.07 66.08 2.93% 8.49% 15.44% 22.83% 

light crude 60.87 60.86 60.88 2.86% 10.25% 28.96% 34.05% 

usdils 
3.4934 3.493 3.4938 0.45% 0.90% -7.59% -6.93% 

eurils 
3.8877 3.8864 3.88897 0.44% 1.22% -10.04% -10.19% 

  

מלאי אחרון 

 במונחי טון 

שיעור שינוי 

 שבוע

שיעור שינוי 

 חודשי

שיעור שינוי 

 שנתי

שיעור שינוי מתחילת 

2102 

alum prim 1487775 11.79% 28.67% 21.22% 17.04% 

alum allow 8380 22.87% 21.45% -29.93% -24.64% 

copper 160825 -11.49% -27.38% 31.82% 21.68% 

lead 67350 -0.07% 0.90% -38.08% -37.32% 

nickel 133710 38.17% 106.25% -36.26% -35.51% 

tin 7075 9.10% 7.77% 136.62% 225.29% 

zinc 54175 -5.45% 3.73% -57.63% -58.11% 

steel rebar 295.43 1.81% -15.85% 4.05% 0.24% 

cobalt 685 -0.15% -0.72% -14.59% -20.63% 

 446833 -0.24% -0.48% 1.22% 1.23% 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

במהלך השבוע התנהל המסחר בשווקים הגלובליים במגמה מעורבת, כאשר את הכותרות תפסה הידיעה על 

הבחירות באנגליה והצלחתו המסחררת של מר בוריס ג'ונסון ראש המפלגה השמרנית. הניצחון אשר מקנה לראש 

ישן להרכיב את הממשלה בטווח זמנים קצר ולגרום להשלמת תהליך יישום ההחלטה -ממשלת אנגליה החדש 

עם נציבות האיחוד. החלטה שהרכב   BREXITלנטוש את החברות באיחוד האירופי ואולי אף במסגרת הסכם  

. 25.12  -הנבחרים והממשלה החדשים ידרשו אליה באשר ליציאה מהאיחוד צפויה להתקבל עד חג המולד ב  

סין חלה התקדמות משמעותית, כאשר הצדדים הודיעו על הסכמה על רוב   -בזירת הסכם הסחר בין ארה"ב  

הסעיפים העיקריים של הסכם הסחר ואם לא יהיו "תקלות" של הרגע האחרון ההסכם החדש צפוי להיחתם 

הצדדים מבקשים לחתום כבר בחודש ינואר. המדדים המובילים נסחרו במהלך השבוע, קרוב  2020בתחילת שנת 

על רמת   18.12  -עמד בתום יום המסחר של ה    Dow Jones  -לרמות הסגירה של השבוע שעבר, כאשר מדד ה  

נקודות. מדד   13,222.16על רמת    18.12הגרמני עמד בתום יום המסחר של   DAX -נקודות, מדד ה  28,239.28

 -נקודות בתום יום המסחר של ה    7,540.75האנגלי עלה במהלך השבוע ונסחר סביב רמת    FTSE 100  -ה  

 לעומת רמת הסגירה של שבוע שעבר. 2.5% -, עליה של כ 18.12

USD/ILS -  במסחר המטבעי דולר אל מול השקל, עודפי הצע מצד משקיעים זרים וגופים מוסדיים בישראל ממשיך

לדולר. בשבועות האחרונים שב בנק ישראל לפעול במטרה ₪    3.50למנוע את פריצת הדולר אל מעבר לרמת ה  

לבלום את קריסת השער הנומינלי האפקטיבי שהוא שער העוגן של בנק ישראל בקביעת מדיניותו, זאת לאחר 

נקודות. הערכות הינן כי בנק ישראל רכש למעלה ממיליארד דולר בשורת   73שהשער צלל לעבר רמת השפל של  

צעדים אשר עד כה זכו להצלחה מוגבלת )כצפוי( ואשר אין בכוחן לחולל שינוי במגמה, של עודפי היצע הלוחצים 

וגוררים לייסוף השקל. ההתערבויות הצליחו לבלום את הייסוף בקרבת נקודות קיצון. אפשר ובבנק רואים ברמת ה 

לדולר כרמה אשר פריצתה העשויה לעורר היצע מחודש ולגרור לתנועה לעבר רמת השפל הקודמת אשר ₪  3.45

טק מוכרים מט"ח בפעילות של סוף שנת כספים -הש"ח לדולר. יצואנים ובראשם חברות ההיי   3.38-3.41בתחום  

 3.4880-3.5050דבר התורם לשער הדולר לשוב ולהיחלש, עד כה נבלמה התאוששות הדולר בתחום שבקרבת  

לדולר. מדד ₪    3.54-3.56פריצת תחום זה עשויה לתמוך בתנועה לעבר רמת ההיצע המשמעותית שבתחום  

לעומת הצפי לירידה של עד   0.4%המחירים של חודש נובמבר אשר התפרסם בתחילת השבוע ירד בשיעור של  

. הדבר תומך בהערכות, כי רמת האינפלציה השנתית תהא נמוכה מיעד הממשלה. הדבר מגביר את 0.3%

הציפיות לצעדים מעודדי צריכה והשקעה באמצעות הורדת שיעור הריבית המוניטרית אפשר כבר במפגשים 

  .3.49הקרובים של בנק ישראל, ציפיות שתרמו לבלימת ייסוף השקל מעל רמת 

בזירה הגלובלית, נתוני מאקרו כלכלה אשר התפרסמו השבוע תרמו ליציבות במסחר הבין מטבעי. מדד מחירי 

בחודש הקודם. שאר נתוני   7.8%לעומת רמת    7.1%הבתים בחודש נובמבר בסין בחישוב שנתי ירד לרמת  

 6.2%המאקרו אשר התפרסמו בתחילת השבוע בסין היו חיובים, כאשר רמת הייצור התעשייתי השנתי עלה לרמת  

 7.6%לעומת הצפי של    8%בחודש הקודם ומכירות קמעונאיות עלו בחישוב שנתי בשיעור של   4.7%לעומת רמת 

 בלבד. 

בחודש הקודם   51.7לעומת רמת    50.3מדד מנהלי הרכש של חודש דצמבר אשר התפרסם בצרפת ירד לרמת  

נקודות   49.4נקודות. מדד מנהלי הרכש של חודש דצמבר בגרמניה עמד על רמת    51.5והיה נמוך מהתחזיות של 

נקודות. מדד   49.9ללא שינוי מחודש שעבר, אך גם הוא פספס את תחזיות האנליסטים אשר ציפו עליה לרמת  

נקודת בחודש הקודם   46.9נקודות לעומת רמת    45.9מנהלי הרכש בחודש דצמבר באיחוד האירופי ירד לרמת  

נקודת. מדד מנהלי הרכש בחודש דצמבר  47.3והיה נמוך משמעותית מתחזיות האנליסטים אשר ציפו עליה לרמת 

 נקודות בחודש הקודם.  52.6נקודות לעומת רמת  52.5בארה"ב ירד מעט לרמת 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
https://www.prico.co.il/צור-קשר/
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  צור קשר לפרטים נוספים:   צור קשר לפרטים נוספים:   צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

בהתאם לציפיות, כאשר   0.5%מדד המחירים לצרכן )הליבה( בחודש נובמבר באיחוד האירופי ירד בשיעור של  

 בחודש הקודם.  1.1%לעומת רמת  1.3%בחישוב השנתי עלה המדד לרמת 

נקודות,   2,834.4עמד על הרמה של    18.12עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של   LME -מדד ה  

 לעומת רמתו בשבוע שעבר.  0.6% -עליה בשיעור של כ 

 COPPER  -    עמד המחיר על רמת   18.12  -מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה

לעומת השבוע שעבר. רמת המלאים הוסיפה לרדת גם השבוע,   0.7%  -דולר לטון, עליה בשיעור של כ    6,174.5

 לעומת רמות בשבוע שעבר.  6.4% -טון, ירידה בשיעור חד של כ  160,825עמדו המלאים על  18.12-כאשר ב

 ZINC-   דולר לטון,   2,301עמד המחיר על    18.12-מחיר האבץ עלה במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה

טון,   54,175על רמת    18.12-רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב   2.1%עליה של  

 לעומת הרמה של השבוע שעבר. 3.4% -ירידה של כ 

 - NICKEL דולר   13,870עמד המחיר על  18.12-מחיר הניקל ירד במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה

לעומת הרמות של בשבוע שעבר. רמת המלאים הוסיפה לעלות במהלך השבוע   2.1%  -לטון, ירידה בשיעור של כ 

 לעומת הרמה בשבוע שעבר. 8.5% -טון, עליה חדה בשיעור של כ  133,710על  18.12-ועמדה ב

ALUMINIUM ALLOY  –   מחיר האלומיניום ירד במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה- 

לעומת הרמות של שבוע שעבר. רמת מלאי   3.6%  -דולר לטון, ירידה בשיעור קל של כ    1,345על רמת    18.12

 -טון, נסיקה בשיעור חד של כ   8,380על    18.12-עמדה ב   LME  -האלומיניום עלתה במהלך השבוע, כאשר ב  

 לעומת הרמה של השבוע שעבר. 22.9%

 REBARגרף פלדה מסוג 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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 אבץ

חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של אבץ ל

 בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 בדיל

חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של בדיל ל

 והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

  צור קשר לפרטים נוספים: 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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 ניקל

חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של ניקל ל

 בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 עופרת

חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של עופרת ל

 והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

  צור קשר לפרטים נוספים: 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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 (ALLOYאלומיניום )

חודשים , סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3( לALLOYמצורפים גרפים של אלומיניום )

 מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 (PRIMאלומיניום )

חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3( לPRIMמצורפים גרפים של אלומיניום )

 המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

  צור קשר לפרטים נוספים: 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/


 
 2102בדצמבר,  22

 

 
      
 סקירת מחירי מתכות      

 לחברי איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית  

 

 נחושת

חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של נחושת ל

 והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 (Cobaltקובלט )

חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של קובלט ל

 והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

  צור קשר לפרטים נוספים: 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 BDIגרף מדד ההובלה הימית 

 LME INDEXגרף מדד 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 גרף הדולר/שקל

 LIGHT CRUDE -גרף ה 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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אין לראות במידע המופיע בסקירה משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע 
המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש 

עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי  -כלשהו 
 משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק 
  אנליסטים בפריקו.

 13-0001111בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 
 /https://www.prico.co.ilסקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו  

 אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
 למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 13-0001111לגידור חשיפות וביצוע, צרו קשר 

https://www.prico.co.il/
https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/

